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َعاََلنّي ُد َلِلّهّ َربِّ الح َمح َهُد َأنح  ،إاّل َعىل الَظاَلنّي والعاقبة للمتقني َوال ُعدوانَ  ،اْلح  اَلِلُإاّل  إّلهَ  الَ  وَأشح

يَك َله َدُه الَ ََشّ د  ويلُّ الَصاّْلنَي َورُب الطيبنَي، َوَأشَهد أنه  َوحح َصىَل  ،َخاَتّم النهبّيِّنيَ  عبُدُه َوَرُسوُلهُ  احممه

َّعنيَ   اَلِلُ َعليهّ  َحابّّه َأْجح  .َم َتسليًم  َكثرياَوَسله  ،َوَعىَل آلّه و َأصح

من حرض هنا معنا يف جاّمّع الُرضوان من جواّمّع طيبة، ومن دء ُأرَحُب  بأبنائي وبنايت ذي بّ  بادَئ 

 .عرب موقع ّمرياث األَنبياء الَسَلفي الَعاّمر َحياُكم اَلِل َحيُث َكانت ُوجهتكم كانوا معنا

ختياري هذا العنوان أين اختصار وسبُب االَكلّمة َعرفتم َمضموََنا، َوما ُيراُد من بياّن معانيها ب 

ويذكُر  ،، َويستاء ويتذمرهُ الّشكاية ممن حولُه حتى يضيق َعَطنُ  بهْلظُت من بعض الُدعاة  ممن تصُل 

َلَقته َوَأضَجَرتُه، َحتى َأين َفّهمُت وال ُأبالّغ  ا أَ حقح من بعّض عباراّت هؤالء أنُه إن مل  -إن شاء اَلِل –ُأمور 

وكأنُه ُيريُد أن  ،ُك ميداَن الَدعوة، َفكأنُه ُيريُد أنه يستجيُب الناُس ُكُلُهميستّجب الناُس لُه فسوف يرت

 . ال يتكَلَم َأحد بّغرّي ُسنة

ا، لكن ال ُنجاوُز ما  َونحُن َوَلِلّ اْلمد  َحرّيصون كًم توارثناُه عن أسالفّنا عىل هداية الناّس ْجيع 

ه اَلِل لنا ه َث النَاَس بًّم َيعرُفون َيعني َيفهمون، َوّمن َذلَك َأن ُنحدِّ َوال ُنجاوز اّْلكمة يف َدعَوتنا ،حده

: عيلُّ بن أيب طالّب قال -ريض اَلِلُ عنُه وعنهم أْجعني -كًم قاَل رابع اخللفاء الراشدين ،هيدركونَ و
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ّة الُبد يل ّمنها مدَخال  إىل ما سُألقيّه بينَُكم من قاِّصّ علمي، وقله  ههذه اَُلقّدمة التي َرأيُت أنه  وبعد 

بتدائي بل يف وبناتنا يف  الصف األول اال حتى أبنائنا ،حيفظ هذه السورة لُّ أقول الكُ  ،َبضاعتي

قى والصالح فيًم يظهر واَلِلُ ها كثرٌي من عوام اَُلسلمني اَُلستقيمني عىل التُّ التمهيدي، وحيفظُ 

  .حسيُبُهم

  :والعرُص ُهنا حيتمُل شيئني يف هذه السورة بالَعرص، -سبحانُه وتعاىل-َأقَسم اَلِلُ 

من الّعرَب   -جله وعال –نَُه ساّم اَلِلّ بّه ما َضمقح إالزمن ُكُله، فهو عرص، واْلكمُة من  :أَحَدُهما

وُيعطي  ،َويرفع ُض فّ وخي ،وُيّعُز وُيّذل ،وُيميت فيهّ  يَومن تلكُم الّعرَب أنه اَلِلَ حُيي ،العظيمة البَاّهرة

ولعلُه أعظم العرب تتابُع النبوات والّرساالت التي أخرَج اَلِلُ هبا من شاء من عبادّه وهو من  ،ويمنع

ومن  الُظُلًمّت إىل النور، فأخرجهم من ،كتابتّه يف اللوّح اَلحفوظ أنُه أهٌل للُهدىوَسَبَق يف علمّه 

عليهم -َفَخَلَف األنبياَء  ،الُكفّر إىل اإليًمن، ومن الضاللة إىل اهلُدى، ومن الَعمى إىل البصرية

هم الدعوة إىل اهلدى ودين اْلّق، وآّخُر ئء أتباٌع ّخيار، محلوا عن أنبيامن هؤال -الصالُة والسالم

 اَلِلُ عليّه ىله َص  -برسالّة حُممد عىل اإلنسانيّة ُكلها وعىل اجّلنِّ  -عاىلسبحانُه وت -نه اَلِلُمَ  نح هذه الّعرَب أَ 

ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ڌ : وهي ال ّرسالة بعدها وال نبوَة بعدها -وَسَلم

  4٤: األحزاب ڌۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ۆئۇئ  ۆئ



 

 
 

5 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ڌ 

ٌة ُأخرى يف سورة اجلُمعة وآي ،1٦4: آل عمران ڌۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

  .ةُمشاهب

نُه الَزمن، فكلُه ّعرب ومواّعظ أتي َأقَسم اَلِل هبا بالعرّص عىل واَلقصود إظهار بعض اّْلَكم ال

 عَ  نح ا مَ هَ مَ لّ وّحَكم  عَ وّحكم، مواّعظ 
 .ا من َجّهلهاهَ ّهلَ َج ا وَ هَ مَ لّ

سبحانه -ام اَلِل َس قح إهار وهذا الَعرّص قد جاَء بعُض ّحَكم الَعرص الذي هو آخر النه  :الثاني

ه اَلِلُ بّّذكح  أنه فيّه الصالة: بّه، ومنها -تعاىلو  ٹ ٹ  ،رها َلّا يدُل عىل َترشيّفهاالوسطى والتي نوه

  23٢: البقرة ڌٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڌ

َصىل اَلُِل َعليّه  –قاَل  ،و ُهو َمعّدن الَبياّن لّكتاب ربِّه -صىل اَلِل عليّه وسلم -وَفََسه ذلك النبيُّ 

َطى » :َيوَم األحزاب يف اَُلرّشكني –َوسلم  ُوسح اَلّة الح ّ  -َشَغُلوَنا َعنح الصه وَقال وهَي  ،« - َصاَلّة الحَعرصح

نّ  َمنح  » وفيهًم :- َعَليحّه َوَسلهمَ اَلِلّ َصىله  -َقاَل وفيه أَحُد الرَبدين،  َديح َنهةَ  َصىله الرَبح أو َقال َمن  «َدَخَل اجلح

 .الُصبح و الَعرص ،َدخل اجلنهة ،َحاَفَظ عىل الرَبَدين

َلُه َوَماَلهُ َمنح َفاَتتحُه َصاَلُة » :–صىل اَلِل عليه و سلم  –َوقال  ًَم ُوتَّر َأهح ّ َفَكَأنه ًَم »بَط ُض و « الحَعرصح َفَكَأنه

َلُه َوَماَلهُ  يةيعني بًم َحَصل لُه من  « ُوتَّر َأهح  .إىل غرّي ذلكم من فضائّّل هذا الَوقت ،َرزِّ
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ق النُفوس إىل اجلواب، َفًم هَو؟  ،مَس َوبعَد هذا القَ   ،2: العصر ڌٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ڌ تَتَشوه

واََلعنى كلُّ اإلنساّن  ،ّضد الّربح "اخُلسُر"و ،َيغ الُعمومو هَي ّمن ّص  ،ستّغراقيةهذه اال " ََأل"فـ

 خاِّس، 

ما ُيفّرج ما  -سبحانُه وتعاىل -هنا تقشعُر الُقلوب َوَتنَبّهر األحاسيس والعقول فجاَء من اَلِلّ اوه

   :أربعة أوصاف   أهل -جله وعالَ -ستثناُء اْلقِّ اهذا اجلواَب العظيم، وهَو  يوجُد من الُكربة جراءَ 

  ،3: العصر ڌپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   ڌ 

 ناجون
ّ
، ومن ألََنُم َأهُل اإّليًمّن َوالَتوحيد ؛من اخلَُسان الذي يلحُق الُكفاَر واَُلنافقني فهؤالء

اَلِل عليّه دون توبة وهَو ُموّحد فمآلُه إىل اجلنة، وقد َبَسطنا هذه اَلسألة  لقي هّ أصابتهم النار منهم بذنب

و ُجلها بًم ُيغني عن ولعل بعضكم َحرَضَ هذه اَلقامات أو بعضها أ ،يف مقامات  كثرية ال ُأحصيها

  .الَبسط هنا مإعادّة ذلكُ 

 النَاجني
ّ
ختالُف َوإن شئتم فقولوا صفتني فاال ،واَلقصوُد هنا، الوقوف عند َخصلتني ّمن َهؤالء

 لفظي، 

، واْلقُّ  ،3: العصر ڌڀ  ٺڌ  :-َتعاىل -إحدامها قولهُ  ا باْلقه َواَلعنى ُيويص بعضهم بعض 

َلف الَصالّح َوفهّمهم، َوَعىل ّوفّق ّسرية السه  -مله ّه َوَس يح َلِلُ َعلَ  اَ َصىله  -ُه إىل كتاّب ربنا وُسنّة نبينادُّ مرَ 

وأساسهم  ،عىل أثرهّ  - اَلِلُ عليّه وسلمىله َص  -من َمىض بعَد رسوّل اَلِل الَصالّح ُهم كلُّ لف َوالسه 
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اهلُدى بعدهم من التابعني وأتباّع  ُثمه أئمة -وسلم وريض عنهم صىل اَلِل عليهّ  -أصحاُب حممد

صىل اَلِل عليه -اَلِلالتابعني، وسائّر األئمة من أهّل الُقروّن اَُلفضَلّة الثالثة التي  ّشهَد هلا رسول 

يّن »: ما حديث ومنها باخلريية يف غري -وسلم ُ النهاّس َقرح ّذيَن َيُلوََنُمح  ،َخريح ّذيَن َيُلوََنُمح  ،ُثمه اله ُثمه  ،ُثمه اله

ّذيَن َيُلوََنُمح   .«اله

إىل  ال ينرصُف  ذي بدء ئالسلف فإنهه باد األئمة إذا ُأطلَّق لفُظ السلف أو وصُف  موأولئك 

وساَر سريهتم وحذا حذوُهم فإنُه منهم، وال يزالوَن موجودين وَلِل سبيلهم ومن سلَك  ،غريهم

وُيقوي  ،الَعرش العظيم أنه َيُشده أزَر أهَل الُسنة يم ربه سأل اَلِلَ الكرأو ،اْلَمد إىل هذه الساعة

هّل البّدع واإلحداّث يف دين وأن ُيّذَل أعداءُهم من أ ،شوكَتهم وجيمع كلمَتُهم عىل اْلقه واهلُدى

  .اَلِل

ا فنسأُل اَلِل أن ُيعجِّ  ،أعني هؤالء اَُلحدثني ؛فيّه خريمنهم ومن كاَن  َل لُه اهلداية ويردُه إليّه رد 

، ومن ليَس  الّعربة  مفيّه إال الرّش واألذى ألهَل الُسنة فأسأُل اَلِل أن ُيري أهَل الُسنة فيهّ  ْجيال 

 .عَترَب اويأخذهم أخَذ عزيز  ُمقتدر وجيعلُهم ّعربة  َلّن 

 :فيّه تنبيه إىل ّعدة ُأمور ،ڌڀ  ٺڌ  :وهذا أعني قولهُ 

والُسنة أو أْجَع عليّه األئمة فهو ليَس من اْلَّق بل  ما جاَء يف الكّتاّب  أن ما َخاَلَف  :األمر األول 

 .األئمةهو من الباطّل وإن َصَدَر عن إمام  من 
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فريدوُه  َدث  تنبيه أهل العلم والفقه والرسوّخ يف التدين إىل أن يتصدوا لُّكّل حُمح  :األمُر الثاني 

 بّه من شاء، من َسَبَق يف علمّه وهيدي اَلِل ،بالُسنة بالدليل القاّطع الذي تقوُم به اْلُجة عىل اَُلخالّف

 .اهلدايةُه عندُه يف اللوح اَلحفوظ أنُه من أهل بَ تَ وكَ 

ّر الراّد عىل إىل شّد أزح  اْلَّق الذيَن أسلفنا ّذكَرهم التنبيه إىل أن جيتمَع أهُل  :األمُر الثاِلث 

 .والنزال جتهاداَُلخالفات التي ال جماَل فيها للرأي ال مَسح فيها لال

 ،ومباركة عمله ،واالتصال به ،ده أزره بتأييده يف ُكلِّ حمفللكن يُش  وال يلزم من هذا أن يرده 

س من اَلبتدعة يف صفوف فإن هذا اَلسلك مما يقطُع أمل الدسائ ،والدعاء له بأي وسيلة اتصال

 باعدت بينهم نح وإّ  اب  الَ وقَ  اعىل بصرية وعىل هدى جمتمعني قلب  حينًم يرون دعاة إىل اَلِل  ،السلفيني

 .ْلمد واَلنةن غري مفرتقني وَلِل اوومتفق ن غري خمتلفنيوفهم مؤتلف ةَ قه الشُّ 

 .3: العصر ڌٺ  ٺ    ٺ   ڌ  :الصفة األخرية

صرُب  ؛ه إىل أنه من أعظم مقامات الصرب وحمافلهولكن ُأنبِّ  ،يف ذكّر أقسام الصرب اسُت متوسع  ل 

فهذا اَلقام  ،همح ده بات ّض من أذى اَلخالفني من أقوال أو أفعال أو حتزُّ دعاة البصرية عىل ما يناهلم 

رب قسامأقسم من ال  :-تعاىل -أمل تسمعوا إىل قول اَلِل ،كه من الدعاة فهو موعود بالنهرصمن سل ،الصه

 .4٤: الحج ڌڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ  چڌ 
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 ڌٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  ڦڌ  :أومل تسمعوا بقوله تعاىل

 .51: غافر

بع النبيون وتتا -صىل اَلِل عليه وسلم - عوة السلفية التي جاء هبا حممدٌ ومن َخرَبَ تاريخ الده 

مل يدركه ناله  وإنح  ،صابر إال نال النهرص يف حياته ة  يَ أنه ما من داعّ  ؛يعرف هذا ،واَلرسلون عليها قبله

أما من استعجل فإنه  ،والثناء اْلسن ،والذكر اجلميل ،فأصبح له لساَن صدق  يف اآلخرين ،بعد مماته

ة والتوحيد نه ة من خالل تقرير السُّ بل ال يستطيع نصب سبيل اَلحجه  ،ال يستطيع أن يقيم اْلجة

 .ة وعىل وفق سرية السلف الصالحنه واإليًمن من الكتاب والسُّ 

َتَبده به الضجر واستوىل عليه اليأس فأمامه  -ذنا اَلِل وإياكماأع -وأقول من أخذته العجلة واسح

 :ا ُمرأمران أحالمُه 

يا  ؛نكر عليهم إال بًم يشبه اإلشاراتأن يًمزج اهلمج الرعاع من الناس ممازجة  جتعله ال يُ  :األول

وهم معه  ،كربون له وجيلون له ويوقرونهيُ سف ،اَلِل هيديك حرام عليك ،فالن حرام عليك هذا

 .باْلق إشارات ال تغني عن يشء نكر عليهم ال يصدعُ ألنه ال يُ ؛ حيث حله وحيث أقام

من اهتدى ويقول أنا ال شأن يل من ضله ضل و ،يقعد يف بيته من اَلسجد إىل بيتهأن  :والثاني

 .فهذا الصنف لن يصيبه أذى ،ما لك ومال الناس ،ىدَ تَ اهح 
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  ؛ هذا اَليدان فلن تضيق به اْلاليف - اَلِل عليه وسلمىله َص -ا من َنَصَب نفسه ضمن ورثة حممد  أمه 

 .لهدايةل ٌل أن اَلِل هيدي به من هو أهح  :اأوًل

 ،واَلنصف يسكت عنه ألنه يرى أنه ُكله ما عنده علم قال اَلِل ،إقامة اْلجة عىل اَلخالف :الثاني

ل ة اَلوافقني فقد جعله وإذا استوحش لكثرة اَلخالفني وقّ  ،قال الصحابة وقال األئمة ،ولقال الرس

 !!؟له أربعة أتدرون من هم اوذلكم أنه يتذكر رفاق   ،قويه عزيمتهأزره ويُ  اَلِل له ما يسليه ويشدُّ 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڌ  :اجلواب

 .٦9: النساء ڌڈ   ژ  ژ  ڑ    ڈڎ

  : ّخياُر العباد يف البالدأربعة هم  اله رفاق   اصطفى اَلِل

 .النبيون :األول

 .بالغون يف الصدق والتصديقي ،وصدقالصديقون وهم اَلطيعون بإخالص  :الثاني

 .الشهداء :الثالث

وهم كلُّ عبد  ْجع يف ْجيع ما يتقرب به إىل اَلِل من األقوال  ،الصاْلون من عباد اَلِل :الرابع

 :مها َشطا قبول العمل ومها ؛واألعًمل واالعتقادات بني أمرين
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 .جتريد اإلخالص َلِل وحده 

 .-عليه وسلم صىل اَلِل -وجتريد اَلتابعة لرسوله  

عن بسط الكالم فيًم يليق بمقام هذه السورة البليغة العظيمة واسعة  ار سلف  قدمت الُعذه  ينّ وأظن

وال تظنوا أن  ،الفرصة َلا يّرُد إيله من أسألتكم لإلجابة عليها بًم يفتح اَلِل يل وُأتيُح  ،اَلعاين مع قرصها

 .فإىل ما تيَس من األسئلة إمعصوٌم من اخلط اصاحبكم عبيد  
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 :األسئلة

 :لالسؤا

ما مقصود  :-حفظكم اهلل-يقول السائل ،أحسن اهلل إليكم شيخنا وبارك يف عمركم وعلمكم وعملكم
اهلل على اخلليقة إال هذه السورة  للو ما أنز": يف قوله عن سورة العصر -رمحه اهلل– كالم الشَّافعيِّب

  ؟"لكفتهم

 :اجلواب

 -رمحه اَلِل–سمعُت اجلواب عن هذه اَلقولة ُمشافهة من شيخنا الشيخ محهاد بن حممد األنصاري 

 .بصحيحة واَلِل أعلم توُخالصُتها أنه هذه اَلقولة ليس

ة هيفبالنهسبة لنظائرها  نه هذه السورةفتوجيه اَلقولة أَ  ،أقول وعىل فرض صحتها وليست  ،ُحجه

ة كافية عن القرآن ُكلُّه بل أم القرآن وأفضل القرآن التي مل ُينزل يف التوراة وال يف اإلنجيل  هي ُحجه

 .الفاحتة بور وال يف القرآن مثلها هيوال يف الزه 
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 :السؤال

يقول السائل وقد ذكر ما حيصل بني اإلخوة يف أذربيجان من اخلالف الواقع بينهم يف  ،أحسن اهلل إليكم
  :مسائل العذر باجلهل وترك الصالة وحنو ذلك سؤاله يقول

نَّ هناك إوهل من يقول  ،وهل هناك ُعذٌر باجلهل ،يف حكم تارك الصالة -حفظكم اهلل-فما قولكم 
 ؟-حفظكم اهلل-باجلهل هم املرجئة أفيدونا  اُعذًَّر

 :اجلواب

  :هذا السؤال يتضمن عدة أمور

نه اَلرء ُيعذر باجلهل فيًم خيفى وخالصة ما استقره عندي وترجح وبه أقول أَ ،العذر باجلهل :األول

قوه قصة اَلَسف عىل نفسه الذي أوىص بنيه عند موته أن  :ٌة كثرية منهاله وهذا له أدّ  ،عىل أمثاله حُيرِّ

فلًم ،"من العاملين ن قدر هللا عليَّ لُيعذبني عذاًبا ال ُيعذبه أحًداوهللا لئ" :وقالوه ويسحقوه ويذر

َت  َما َعىَل  مَحََلَك  َما» :وقال -عزه وجل-فأحياه اَلِل  ،مات قام أهله بوصيته  :َقاَل : قال ؟َصنَعح

ُت  َقدح  َفإيّنِّ  :َقاَل  َربِّ  َيا َخّشيُتَك   .«َلَك  َغَفرح

به هذا  َل ولكن يظُّنُّ أن اَلِل ال يقدر عىل بعثه إذا ُفعّ  ،-عزه وجل-فهذا رجٌل مؤمن خياف اَلِل 

 ،"يا رسول هللا منعتني الصوم والصالة": قالتالـُمستحاضة األحكام يف حديث ومنها يف  ،الفعل
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تعلم أنه اْليض مانٌع َشعي يمنُع من الصالة أداء   يل تظنُّ أنه ذلك من اْليض فهييعني أَنا ال ُتص

إّنهًَم » :يف رواية ّعرٌق بًم جيب عليها وأنه هذا  -صىل اَلِل عليه وسلم- فأخربها النبيُّ  ،وقضاء  

َضةٌ  ُهوَ  يحَطانّ  ّمنح َرَكَضاّت  َركح ٌق » ،«الشه ًَم َذلَّك َليحَس بَّحيحض  َوَلكّنهُه ّعرح َيحَضُة َفَدّعي  ،إّنه َبَلّت اْلح َفإَّذا َأقح

اَلةَ  َم َوَصيلِّ  ،الصه ّسيّل َعنحَك الده َبَرتح َفاغح  .واْلديث له ألفاظ خمتلفة  «َوإَّذا َأدح

 اَلِلهّ  َرُسوَل  َأنّ  »: يف الصفوف االبتدائية األول قال نا الصغارؤَليسء صالته والقصة حيفُظها أبناوا

ّجدَ  َدَخَل  َوَسلهمَ  َعَليحهّ  اَلِلهُ َصىله   َعَليحهّ  اَلِلهُ َصىله  النهبّيِّ  َعىَل  َفَسلهمَ  َجاءَ  ُثمه  ،َفَصىله  َرُجٌل  َفَدَخَل  ،اَلحَسح

اَلمَ  َعَليحهّ  َفَرده  َوَسلهمَ  ّجعح  " :َفَقاَل  ،السه ح  َفإّنهَك  َفَصلِّ  ارح ُجُل  َفَرَجعَ  " ُتَصلِّ  مَل  ُثمه  ،َصىله  َكانَ  َكًَم  َفَصىله  الره

اَلمَ  َعَليحهّ  َفَرده  َعَليحهّ  َفَسلهمَ  َوَسلهمَ  َعَليحهّ  اَلِلهُ َصىله  النهبّيِّ  إىَّل  َجاءَ   َعَليحهّ  اَلِلهُ َصىله  اَلِلهّ َرُسوُل  َلهُ  َفَقاَل  ،السه

ّجعح  " :َوَسلهمَ  ح  َفإّنهَك  َفَصلِّ  ارح ُجُل  َلهُ  َفَقاَل  ،ّمَرار   َثاَلَث  َذلَّك  َفَعَل  َحتهى " ُتَصلِّ  مَل ّذي :الره  َبَعَثَك  َواله

َقِّ  ّسنُ  َما بّاْلح َ  ُأحح نّي َهَذا َغريح َت  إَّذا " :َفَقاَل  ،َفَعلِّمح اَلةّ  إىَّل  ُقمح ح  الصه َرأح  ُثمه  َفَكربِّ َ  بًَّم  اقح  ّمنَ  َمَعَك  َتَيَسه

آنّ  ُقرح َكعح  ُثمه  الح ا َتطحَمّئنه  َحتهى ارح ع 
َفعح  ُثمه  َراكّ َتّدَل  َحتهى ارح ُجدح  ُثمه  َقاّئًم   َتعح ا َتطحَمّئنه  َحتهى اسح َفعح  ُثمه  َساّجد   ارح

ا َتطحَمّئنه  َحتهى َعلح  َجالّس  َها َصاَلتَّك  يّف  َذلَّك  َوافح  .علمه ركعة ثم أحاله «ُكلِّ

ا نقر  إذا انفرد بنفسه نقر الصالة ه نه أَ  -ريض اَلِل عنه–والظاهر من حال هذا الرجل الصحايب 

  .مل يأمره بقضاء ما فاته -صىل اَلِل عليه وسلم-والشاهد منه أنه النبيه  ،ا أو نفال  سواء كان فرض  
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  :لالسؤا

ندونيسيا إتيسر ألبنائكم يف بالد  :-حفظكم اهلل-ندونيسيا يقول إهذا السائل من  ،أحسن اهلل إليكم
  .طيب عند املسلمنيه قبوٌل إقامة بٍث إذاعي ُمرخص له من احلكومة هناك ل

بعض  فقد استحسنها ،قضية اإلعالنات التجارية اليت ال ُتخالف الشرع ونا أمر وهاستشكل علي :السؤال
الف البعض وقال إنَّ خيعني على استمرار اإلذاعة وليس فيها حمذوٌر شرعي و ااألساتذة إذا جيلب لنا ماًل

   ؟-حفظكم اهلل-توجيهكم  فتح باب اإلعالنات فيه مفسدة وسوء ظن باإلذاعة فما

 :اجلواب

ا السائل من الوصف -إن شاء اَلِل تعاىل -من هذا اوأنا ال أرى مانع   نتم أثم  ،عىل ما ذكرت أهيُّ

  ؟كون يف هذا لستم يف مسجدشَلاذا ت

ولو يف بيت  اخاص   ىإن كانت اإلذاعة تبث من مسجد فأخرجوها من اَلسجد وأوجدوا هلا مبن  

 .أحدكم
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 :السؤال

طيبة يف مستشفى إلخواننا نقوم فيه جبهود يوجد  :بأمر اإلذاعة يقول السائل اأيًض وهذا السؤال متعلق
وكان له يف هذه اإلذاعة إعالنات صحية تستفيد منها  ،من املخالفات عوة إىل اهلل مع العالج وال خيلوالدَّ

وذلك لقوله أن بعض العامة  ؛فالبعض مينع من ذلك ،اإلذاعة واملستشفى وتوجه الناس إىل هذه املستشفى
 ؟-حفظكم اهلل-فهل حيسن هذا الكالم وما رأيكم  ،يرى أنَّ هذه اإلذاعة تسري حسب املصلحة

 :اجلواب

 ،هذا حسن وُيشكر اَلستشفى عىل هذابالنسبة لتمكينكم اَلستشفى من إقامة الدروس فيه ف أوال  

وإن استطعتم أن تدعو  ،أو هيود أو بوذيون فأقيموها يف اَلسلمني ىكان عامة اَلستشفى نصار وإنح 

  .ؤالء الكفار إىل اإلسالم فافعلواه

إال إذا  ،ُيروجها من خالفه سلك سبيال  توأما اإلعالنات الصحية فهذه اَلستشفى تستطيع أن 

  .عليكم من اَلستشفى اكان هذا َشط  

والقائمون واَلتشاورون معهم من أهل العلم عندكم يرون أنه االمتناع ووقف  اإذا كان َشط  

وقد يكون الغالب  ايعني قد يكون اَلستشفى صغري   ،ُدعاة األمة فوُت مصلحة  كبرية وهياإلذاعة يُ 

حات ار واَلسلمون قلهة هذه ليست ُمرجِّ وال يمكنكم  الكن إذا كان عدد اَلسلمني كبري   ،فيه كفه

وإن استطعتم أن  ،ل إليهم إال عن طريق هذه اإلذاعة بالرشط فهذا أمر أرى أنه ال بأس بهالوصو
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من  اَشط  ء مل يكن بادئ ذي بدوإن  ،تتفامهوا مع اَلستشفى حتى ترفع عنكم هذا الرشط فافعلوا

 .ةاإلعالنات الصحي هذهاَلستشفى فال تنرشوا 

 

 :السؤال

ببعض  ام اإلذاعُة أحياًنُتلَز :السؤال األخري فيما يتعلق باإلذاعة يقول ،أحسن اهلل إليكم وبارك فيكم
وخنشى إن رفضنا  ،اإلعالنات من احلكومة على وجه اإللزام وفيها ُمخالفاٌت شرعية كاالنتخابات وحنوها

 ؟-حفظكم اهلل-ففي القانون عندنا جيب إعالن ذلك يف مجيع اإلذاعات فما رأيكم  ،ُمنعت اإلذاعة

 :اجلواب

صة يف اْلكومات التي تسلك ما ُيشبه بالتهفلُّت تكون إذاعات  اأحيان   تكون اإلذاعات الـُمرخه

 وإن كانت هذا ،فاجعلوها َشعية حمضة ،حرة فال تنرشوا الدعوة إىل االنتخابات وال غريها

الرئايس أو من إنكم إن مل تعلنوا ما تبعث به الدولة إليكم سواء  من القرص عليكم و امرشوط  

ذوات من برشط أن ال يكون هناك صور  ،-إن شاء اَلِل تعاىل -فأرى أنه ال مانع ،الوزارات والبد

   .واَلِل أعلم ،رواح فهذه ال نجد هلا حال  األ
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 :السؤال

لسالم عليك أيها مبا ُيسمى مبشروع ا -حفظكم اهلل -كملوما ق :يقول السائل ،أحسن اهلل إليكم
وجعلها ُمجسمات األمور الوارد ذكُرها يف السنة  وهو يعتين جبمع ما يتعلق بالسرية وجتسيم بعض النيبُّ

 ؟يف مجٍع من البلدان ُأعرض على الناس يف معارض خاصة ُتنشُت

 :اجلواب

عوة ليست اجتهادية بل هي :اأوًل  .نصوص َشعية الده

 اده رد  فقد رَ  ،-حفظه اَلِل–بالنسبة هلذا كفانا اَلئونة معايل الشيخ العالمة صالح الفوزان  :اوثانًي

 .ونحن علهقنا عليه يف بعض الدروس فلرُياجعها ،يروي الغليل ويشفي العليل

 

 :السؤال

ما قولكم فيما جيري من خالٍف بني السلفيني هذه  :-حفظكم اهلل-يقول السائل  ،أحسن اهلل إليكم
 ؟األيام وما موقف السلفي منها

 :اجلواب
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بل هم  اوم  وال هيجمون هج ،اخلفهم ال ُيطلقون الكالم إطالق  ة ونه نه سلف أهل السُّ إّ  :اأوًل

 .إىل اَلخالف اوثاني   ،إىل اَلخالفات فينظرون أوال  ؛ منضبطون بميزان الرشع

التي جتري يف الساحة اَلخالفات  ،ملانة أو نقول يف العفالـُمخالفاُت التي جتري بني أهل السُّ 

 :عىل رضبني العلمية هي

فالنظر يف هذا إىل  ،هذا يف األحكاموما هو جماٌل لالجتهاد ومَسٌح للرأي والنِّزاع  :أحدهما

 ،ُغ مذهبه فال ُيثرب أحدمها عىل اآلخرفإذا كان كال الفريقني عنده من أدلة الرشع ما ُيَسوِّ  ،ةاألدله 

 .-ريض اَلِل عنهم–وهذا يكون للسلفيني منه نصيب حتى الصحابة 

محل أحد الفريقني عىل  ،-هذا عىل سبيل الفرض أنا أقولو- ،فإن محل أحُد الفريقني عىل اآلخر

ه خيرج عن دائرة غ مذهبه فإنه وأصبح يوايل وُيعادي فيًم سوه  ،لرضوساآلخر وشنه عليه اْلرب ا

نة إىل دائرة اَلبتدعة نة ،أهل السُّ ب فريٌق عىل  ،ونحن نعرُف وقائع كثرية اختلف فيها أهل السُّ وما ثره

  .اآلخر

 :فرع  فقهييف ا يف فرع  عقدي واآلخر وأكتفي هنا بمثالني أحدمه

ء واَلعراج بل هم جُممعون مل ُينازعوا يف اإلِسا –ريض اَلِل عنهم –فالصحابُة  :فأما الفرع العقدي 

 !؟يف ماذا االختالف افإذ   ،أْجعوافوكذلك تلقى عنهم األئمة  ،عليهًم



 

 
 

2٤ 

 فرعية وهي هل رأى النبيُّ 
  ؟ربهه أو ال -صىل اَلِل عليه وسلم- االختالف يف مسألة 

صىل اَلِل -ُتشنُِّع عىل من قال إنه النبيه  ،–ريض اَلِل عنها وعن أبيها –فالصديقُة بنت الصديق 

ِّ" :فتقول،عليه وسلم رأى ربه تلك الليلة نَّ
َ
َعَم أ َ

ًدا َمْن ز ى َربَِّّ ُمَحمَّ
َ
ى هللا َِّرأ

َ
َم َعل

َ
ْعظ

َ
ْد أ

َ
ق

َ
ُِّه ف

َ
ْرَي  ر 

ْ
 ." ال

ا"ِّرآه" :عنه أنه قال روي -ريض اَلِل عنهًم–وابن عباس   ،مرتني "رآه برؤاده" :ومرة  قال  ،مطلق 

 الرؤية بالعنيعىل  –ريض اَلِل عنها –فحملوا النهفيه يف خرب عائشة  ،فجمع أهل العلم بني اخلربين

ه ِّما "  س 
ْ
ْي َرأ

َ
َعْين رآه  ؛عىل الرؤية العلمية -ريض اَلِل عنهًم–ومحلوا اإلثبات يف خرب ابن عباس  "َرآُه ب 

 .يعني بقلبه

وهو النزول إىل السجود وُيسمى اخلروُر بالسجود  ا واحد  فأختاُر هنا مثاال    :الفقهيوأما املثال  

 :قوالن ألهل العلم؟بعد الرفع من الركوع هل هو عىل اليدين أو عىل الركبتني

 اليدين أنه عىل :حدمهاأ. 

 كبتني  .واآلخر عىل الرُّ

ابق من هؤالء وال من هؤالء وال من هؤالء وال أهل االختالف يف اَلثال الس اوما رأينا فريق  

لكن أمام اَلجتهد الذي حُيسن االستدالل إذا كان عىل سبيل اَلذاكرة  ،احدهم عىل اآلخر أبد  أُيثرب 

وهكذا حفظناه عن اإلمام اَلجتهد العالمة الفقيه األثري  ،بدليله ااجح  أو السؤال أن ُيبني ما يراه ر
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أرجح  " ،"أصح القولين" :يذكر القولني باختصار ويقول -رمحه اَلِل–الشيخ عبد العزيز بن باز 

 .ويذكر دليله  ،"هو كذاِّأصوب القولين  "ِّ،"القولين

بنص من اَلخالفات هو ما ليس فيه جماٌل لالجتهاد يف أصول الدين وفروعه التي ثبتت  :الثاني

بالعلم ال  االثالث ُمتضلع   ،االوصف الثاين ُقح   ،وهذا من كان سلفيا ،أو بنص وإْجاع ليس فيها جمال

ا تقعيُد الغريب واَلفاريد وأمه  ،ُة قدم وبلغه فإنه يرجعبل لو حدثت منه زله  ،خُيالُف إخوانه يف هذا

  .ال يسلكه اأبد  ،االسلف فهذا ال يسلكه سلفيٌّ أبد  والتأصيل الـُمباين َلسلك 

من  والشواذ ويؤصل أصوال  ألنه ال يأيت الناس بالغرائب واَلفاريد  ؟اي  سلف فالسلفي َلاذا ُسمي

  .هذا أمر ،أحكامهم عىل الكتاب والسنة ا بل يقفوا أثر السلف الصالح الذين بنو ،عنده ال

نة بّ  :األمر اآلخر ألَنم ال  ؟حال َلاذاالـُمخالفة التي ثبت ّخالُفها بنص  أو إْجاع ال يقبُلها أهل السُّ

النهص  ؛إليهم من أقوال الناس وأعًمهلم بمنظار العقل بل بميزان الرشع فدُ يَ عليهم وَ  يزنون ما يردُ 

وه مهًم تكن منزل اا أو إْجاع  وما خالف نص   ،قبلوه اا أو إْجاع  فًم وافق نص   ،واإلْجاع  .صاحبه ةُ رده

شنِّعون عليه وُيثربون عليه ويصيحون عليه من كل ف إن كان من أهل األهواء فإَنم يُ ثم اَلخال

ب  وصوب ون يف أن حيولوا بينه وبني األمة حتى ال ُيفسد عليهم دينهمجّي وَ ،حده  توهذا إذا قوي ،دِّ

الضعف فإَنم يردون اَلخالفات  أما يف حالّ  ،شوكتهم ورجحت كفتهم وكانت الغلبة هلم
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يف الدولة أو رئيس القضاة يف ن يكون وزير الشئون اإلسالمية أويسكتون عن اَلخالف ُمدارة ك

 .وأما البدع فال يقبلوَنا بحال ،البلد أو غري ذلك من اَلكانات

  ؟دِّ املخالفاتنة يف َروهو ما الذي يسلكه أهل السُّ ؛ه ها هنا إىل أمروُأنبِّ

نة أهل اعتدال وعدل عرف هم أ ": فيهم -رمحه اَلِل–كًم قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،أهل السُّ

نفس اَلسار الذي تصل اَلخالفة من خالله  فيسلكون ،"وهم أرحم الناس بالخلق ،الناس بالحق

 :فإذا كانت اَلخالفة يف جملس فهاهنا حالتان ،وزوَنااإليه فال جي

اد الـُمتصدي حارض   :إحداهما ُيبينها بالدليل للناس  ،فُيبينُها بالدليل مع حكمة اأن يكون الره

 ،فهذا النهاقل إما أن يكون ثقة أو غري ثقة ،وإن كان النهاقُل إليه اَلخالفة ،ليهاحتى ال يتفرق الناس ع

  ،فإن كان غري ثقة ُيضل قوله ُيرمى ُيلقى

 ،ال:له هل أنت سمعتها يستوثق فإن قالويسأ ،فال مانع أن يستخرب يستزيد علًم   وإن كان ثقة

 :قولأف ،ما دام ثقة  عندي خالص أقبل ،نعم ؟ثقة  عندك ،نقل فالن؟من نقلها إليك،ُنقلت إيله 

ثني فالن عن فالن الثقة معروفح   !؟ه لكمن ُيزكي ،هذا جمهول ال أعرفه :هول يقولوإن كان جم ،ده

وال مانع  ،فإذا ثبتت بالنقل يف جملس يقول هذا خطأ والصواب كذا بلغ فالن ،افإذا مل تثبت يرتكه

 .....خطأ هذا خُمالف  ،من أن يقول بلغه مني السالم وما قاله خطأ ال ينرشه
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ها يل صويت أو كتاب حتى بًم يستطيع من تسج وإن كانت يف كتاب وانترش الكتاُب بني الناس رده

 ،إليه ثقات مأمونون وجبه ردُّها وإن كانت يف أَشطة من تسجيالت  مأمونة ونقلها ،ُيزيل آثاره

ٱ  ڌ  :كتاب يف كتم اْلق قال اَلِل تعاىلشاهبوا أهل ال ؟ الذين بلغتهمفمن مل يُردُّها من أهل العلم 

ٿ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ 

  1٢7: آل عمران ڌٿ  ٹ  ٹ  

د الذي يُ  ثالثُة  هطريق ؟ ثبوهُتا الثبوت ما طريقهزيل أثر اَلخالفة فتلخص لكم أوال  فالبد من الره

 :أمور  عندنا

ُة اإلسناد :األول   .صحه

ه :والثاني   .خط يده تكون يف كتاب هذا ال جمال لردِّ

 .التسجيل اَلأمون :الثالث 

وهذا له  ،وال للرأي فيها وجب ردُّها عإذا ثبتت اَلخالفة التي ال جمال لالجتهاد وال للنزاف

ْو  ،َوهللا ِّ"ِّ :َقاَل  ، -ريض اَلِل عنهًم   -َعبهاس   ابحنّ  شواهد منها قول
َ
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وُأسوة هؤالء  ،الرأي الفاسدوالتأصيالت  إال من وما اَلفاريد والغرائب والشواذ من القواعد 

ّعلحَم ّمنح ُكلِّ » :سنتهومن اَلحفوظ يف  -صىل اَلِل عليه وسلم -وسلفهم رسول اَلِل  حَيحّمُل َهَذا الح

َغالنّيَ  ،َخَلف  ُعُدوُلهُ  ّريَف الح َاّهلنّيَ  ،َوانحتَّحاَل اَلحُبحطّلنّيَ  ،َينحُفوَن َعنحُه حَتح   «َوَتأحّويَل اجلح

َرةَ  َأيّب  َعنح  :أو قال ،«يّف آّخّر ُأّمتّي ُأَناٌس   َسَيُكونُ » :- َعَليحّه َوَسلهَم َصىله اَلِلُ-وقال  ، َعّن  ُهَريح

َمُعوا  َأنههُ  » :- َعَليحّه َوَسلهَم َصىله اَلِلُ-النهبّيِّ  ح َتسح ُثوَنُكمح بًَّم مَل تّي حُيَدِّ َماّن َناٌس ّمنح ُأمه َسَيُكوُن يّف آّخّر الزه

ُتمح  اُهمح  ،َواَل آَباُؤُكمح  ،َأنح اُكمح َوإّيه نه يأخرجه مسلم من حديث أيب هريرة يف مقدمة صحّ .«َفإّيه حه وحسه

 .-رحم اَلِل اجلميع–البغوي 

َينحُظرح َأَحُدُكمح  »: - َعَليحّه َوَسلهمَ اَلِلَُصىله -َل َرُسوُل اَلِلهّ َقاو ّه َفلح
ُء َعىَل ّديّن َخلّيلّ  ،«خُيَالّلح  َمنح  اَلحَرح

نة قوال   ُيفتش حتى يتأسى بأهل السنة عن طريق  وتعليًم   اوتقرير   اواعتقد   وعمال   عن صاحب السُّ

 .هذا اخلليل الـُمصاحب

ِّ."العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم إنَّ هذا" :-رمحه اَلِل–وقال حممد بن سريين 

  :هبذا النهقل ثبت

 ادين أو دليل الره   :اأوًل  .دين عىل الـُمخالفني يف هذا العرصاسبيُل الره

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 لكن يف اْلقيقة  ،نة وإْجاع األئمة ووصايا األئمةأنه هذا تضافر عليه الكتاب والسُّ  :اوثانًي

 ،سنة وأقوال األئمةوإن كانت مبنية عىل الدليل من الكتاب واله  ،هناك ُأناس ُتقلُّقهم الردود العلمية

 :واْلامل هلم عىل ذلك واحٌد من أمرين

العاطفة غري الـُمنضبطة التي استحكمت يف العقل وجعلت عليه ّغشاوة حتى يكون  :األول 

اَد  ،أعمى البصرية ؛أعمى اإلنسان من هؤالء ُمتحريه  ا ده تبديٌع للمردود عليه  وأنه الره فيعتقدون أنه الره

عه وهلذا قالوا   ! ؟َلاذا حُيذر منه :ُيبدِّ

ر السلف من ُأناس هم عىل ،وهذا ليس بصحيح   نةحذه لكن عندهم ختليط وعندهم ختبيط  سُّ

روا منهم ،وعندهم أمور ال يرضوَنا  .حذه

دْلزبيُة اْلزبية فا :األمر الثاني  هؤالء الذين انزعجوا من  مح وهنا ُأقسِّ  ،اَلقيتة ال ترىض بالره

دوا الناس يف النظر فيها والتعرف عىل ما احتوته من الدليل العلمي  الردود وهونوا منها وزهه

 :هم أقسام ،اَلؤصل

ومنهم  ،د أن كان عىل صلة أصبح عىل قطيعةدين وسكت فأصبح بعامن ترك هؤالء الره  :األول

هذا سلفي وهذا سلفي كيف  ،أدعهم ْجيعهم اأنا كيف أعرف إذ   :يوسوس له الشيطان فيقولمن 

  ؟َلاذا !!اعجب   :فُيقال هلؤالء!! ؟يردون عىل بعض
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رده عىل رجل  من آل  -رمحه اَلِل–ُنعطيكم أمثلة باإلضافة إىل ما سبق الشيخ سليًمن بن سحًمن 

عوة ووقأظنُّه ُبعث إىل عُ  ،الشيخ ض له قيل أبوًمن للده ض  هع يف بعض اجلهميات فقره وقيل عمه قره

د د دُّ ُيرَ  نهانظروا اب ،الره  .عليه ويؤيدون الره

بن عقيل خالف فيه بعد أن تاب منه لكن َلا انترش رأى أنه البد اده عىل رَ  -رمحه اَلِل–ابن ُقدامة 

د ادين يف هذا العرص ،من الره يف  هذا الـُمغرض الـُمشددألن من جلس إىل  ؛هكذا سلوك الره

نة التي يَ  اها عىل أَنا من دين اَلِل ومن أصول أهل السُّ اها عنه من تلقه  ونَ يُ ندّ القواعد والتأصيالت تلقه

فالبد من اإلزالة فبان السلف وَلِل اْلمد أنه كتاٌب وسنة وقول  ،وال يعتقدون -عزه وجل-هبا َلِل 

  .إمام

وهذا كالٌم ؟ويقول ال تشغلكم هذه الردود ودعوا هذه الردود َلاذامن ُيزهُد يف الردود  :الثاني

 علمه أنه الردود هذه تكشف سوءته وُتعريهلّ رجٌل صاحُب هوى  ؛ن رجلنيجُممل ال يصدر إال ع

  ،وتفضحُه ومن ثمه يمقُتُه الناس

 ،ر أو ال يشعر جٌَس للمبتدعة خمذلل وهذا جٌَس للمبتدعة من حيث يشعأو إنسان خُمذِّ 

ُه ُمفيد الناس انشغلوا عن أنه لكن إذا رأى  ،واَلفرتض أن يقول نعم فالن رده وهذا أخونا نعم ردُّ

دعوا هذه إىل وقت انشغلوا  :يزجرهم ويقول له أنكتب الردود إال العلم وأصبح ما يف أيدهيم 



 

 
 

27 

وام فال هذا ال يصدر  ،بالعلم كانت نصيحة  ممنهصدرت  من وإنه  ،ان إمام أبد  مأما عىل سبيل الده

وام توقتية يف حال وليس  .عىل الده

ادين وُيشهر  ؟كيف ُيرد عليه ،من أصبح يوايل وُيعادي يف اَلردود عليه :الثالث ويمُقت هؤالء الره

من " :-رمحه اَلِل–فهذا يصدق عليه ما قاله ابن تيمية  ،وينصب هلم اَلكائد وحُيذر منهم ،هبم

ِّ
ً

هذه اَلقولة أو ،"ايوالي وُيعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًِّ نصب للناس رجال

ب  ،حزيب يف اصطالحنا  يف اصطالح هذا العرص ،حزيب يف هذا االصطالح افهو إذ  ،امعناه حتزه

 .إىل هؤالء اَلردود عليهم فأصبح يعقد الوالء والرباء عليهم

ادين فيكاد يذكر أسًمءهممن ُيعلن الشًمتة والشناعة واْلرب  :الرابع يذكر ،الرضوس عىل الره

سبحانه -هذا ما يَس اَلِل  ،فهذا مسكني مغرور ،عبارات تعريض من قرأ الردود عرف اَلراد

 .اعىل اجلواب وساحموين أطلت عليكم شيئ   -وتعاىل
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 :السؤال

يقول السائل وهذه من األسئلة الواردة من موقع  ،أحسن اهلل إليكم شيخنا وبارك يف علمكم ويف عمركم
  :سائل من اجلزائر يقول،األنبياء مرياث

املصلني ُبغية الصالة  ِةَلْبيف ِق الفريضة وهيوتؤدى صالة  ،ما توضع اجلنازُة يف املسجد أمام احملراب اكثرًي
 ؟فما حكم صالة الفريضة يف هذه احلال ،عليها بعد االنتهاء من الفريضة

 :اجلواب

اَلصلني سواء   ةّ لَ بح ولكن جيب عليهم أن ال جيعلوا اجلنازة يف قّ  ،وأظن القوم جهلة ،هذا خطأ

نًم جيب عليهم أن إو ،كانت الصالة نافلة كصالة التهجد أو فريضة يف الصلوات اخلمس واجلمعة

متمجيعلوها يف   .كان  آخر فإذا انتهت الصالة ُقدِّ
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 :السؤال

هل جيوز نقل أموات املسلمني من البلدان الكافرة إىل بلدهم  :-حفظكم اهلل-وهذا سائل من كندا يقول 
 ؟األصلي عند طلب أهليهم

 :اجلواب

كن فيه ي ومل ،أنه ال بأس به َليت إىل التلف أو تأذي أرجوإذا أمكن هذا بدون تعريض ُجثهة ا

 .باهظة فوق اَلقدور عليه اتكلفة أيض  

 

 :السؤال

ويتعللون بفعل بعض  ،تذكارية ايوجد بعض اإلخوة يأخذون ألنفسهم صوًر :سائٌل من اجلزائر يقول
فما  ،هو مسألٌة خالفيةوعنه  هيُّويقولون بأنَّ التصوير احلالي ليس كالسابق الذي جاء النَّ ،املشايخ لذلك

  ؟توجيهكم لنا وهلم حفظكم اهلل

 :اجلواب
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 بل هي ؟اهذه صور أو ليست صور   :لكن نحن نقول هلم أوال   ،هذه اَلشكلة تتبع اخلالفيات

فلو ذهبت إىل اَلصور فقلت احبس ظيل فضحك عليك وسخر منك  ،اوَشع   صور لغة  وعقال  

 .هذا ليس بصحيح!! ؟لكظومن حوله كذلك كيف احبس 

إذا أردت التصوير  ،ما عندي حبس ظل عندي تصوير:يقول له،حبس ظيلا،ال:قال له ؟ُأصورك

 .ادفع مبلغ كذا وكذا واجلس عىل الكريس

 :نه هذا حبس ظل فُيقال من وجهنيأثم ُيردُّ عىل القائلني ب

من  خلق اَلِل يف الصور اآللية أشدُّ أهل اْلذق واإلدراك ُيدركون أنه ُمضاهاة  :الوجه األول

ُلُق َكَخلحّقي»به  احكمة النههي كًم جاء يف بعض األحاديث ُمرصح   وهذه هي ،غريها ُيَضاُهوَن » «خَيح

ا اله » «  َتَعاىَل بَّخلحّق اَلِلّ صىل اَلِل عليه -أو كًم قال  « َتَعاىَل ّذيَن ُيَضاُهوَن بَّخلحّق اَلِلَّأَشدُّ النهاّس َعَذاب 

 .-وسلم

إذا رؤية صورة إنسان  معروف رجل أو امرأة  ؛وأمٌر آخر هذا عقيل أو يف اْلقيقة هو واقعي

ه صورة فالن هذه هذ :يقول إن كان رجال   ،هذه فالنة هذه صورة فالنة ونيقولفالنساء  ،النساء

 .صورة فالن يعرفه
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هذا  ،هذا ظل ضأن،هذا ظل ماعز ،لكن الظل ال ُيميزه أحد أنت تستطيع أن ُُتيز هذا ظله إنسان

ذا ظل فالن إذا رأيت ه :يز لكن ال تستطيع أن تقوليتستطيع أن ُتُ  ،لكهذا ظل إىل غري ذ ،ظل بعري

 .فبان اخلطأ هالشب الظل ومل تر

ُرونَ  إّنه  » األحاديثوفالنصوص وأما من ناحية الرشع  ّقَياَمّة اَلحَُصوِّ َم الح ا َيوح  ،«َأَشده النهاّس َعَذاب 

عون هذه به تَ فلًمذا تَ  ،وغريمها هؤالء اَلصورون إىل غري ذلك من األحاديث يف الصحيحنيو

  .ال !؟اخلالفيات من أجل فالن

نة  ،توزن بميزان الرشع بل األمور ،األمور ال توزُن بالرجال وهلذا من قواعد  أهل السُّ

 الحق بالرجال" :فيها غريهم من الطوائف اَلبتدعة وُيشاركهم
ُ
فُيقال  "يوزن الرجال بالحق وال يوزن

قنا بينهًمَل ؟ا هذا الوزنعىل بدعة بًمذا وزنه  نهة وفالنفالن عىل ُس  ألن أحدمها عىل حق  ؟اذا فره

 .واآلخر عىل باطل بميزان الرشع
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 :السؤال

وفيها  ،ُتصدر دار اإلفتاء يف بلدنا مطوياٍت ورسائل ملفيت تلك البالد :السائل ليقو ،أحسن اهلل إليكم
ن بعض الشباب العوار يَّفإذا َب ،الدَّعوى إىل احلزبية والتَّنقص من علم اجلرح والتعديل وغريها من الضالالت

فهل ُيسكت على البدع واحملدثات أم  ،نه مبثابة وليَّ األمرال جيوز لكم الكالم يف هذا أل:الذي فيها قالوا
 ؟دحنذر منها مع عدم التعرض السم املفيت لتلك البال

 :اجلواب

 ؟هو قال مؤسسات لكن ال أدري مؤسسات يعني أهلية

 ؟دار اإلفتاء :الطالب

 ،نحن ال ُنشنع عىل دار اإلفتاء وال نقول اَلفتي فالن ،ُيبني وُيقال هذا خطأ ،ُيبني اْلق ،دار اإلفتاء

ولكن نقول تصوير ذوات األرواح كذا يعني ُنبني يف اَلحارضات أنه اجلرح والتعديل أنه من دين 

نة وُيعدلُّ بالدليل من ظهرت  ،فُيجرح بالدليل من قام الدليل عىل جرحه ،اَلِل ومن أصول أهل السُّ

 ،ت دار اإلفتاءنعم ُيبني هذا وال يلزم أن يقول أصدر ،ستورينعدالته بالدليل وُيسكت عن ُأناس  م

 .لكن ُيبني يف اَلحارضات واَلجالس واَلحافل ُيبني هذا
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 :السؤال

وأنا رئيس مكتب  ،ٌن واحدااألوقاف يف بالدنا تقول بأن أذان الفجر أذ :يقول السائل ،أحسن اهلل إليكم
األوقاف باملنطقة عملُت بهذا وبعض اإلخوة ُيصر على أن يؤذن أذانني وهذا الفعل قد اشتكى منه عدٌد من 

 ؟الناس فهل هذا الفعُل صحيح

 :اجلواب

ح فأرى أن ُتناص ،-صىل اَلِل عليه وسلم- هذا حمل اجتهاد وهو سنة النبيِّ  ،اآلذان األول سنة

َم وإال فيسُعك ما يسُع  -صىل اَلِل عليه وسلم- النبيِّ  األوقاف وُتبني هلم ُسنة فإن قبلوا فبها ونّعح

 .عامة الناس

 

 :السؤال

نَّ بعضهم قد بدَّع أباه يطلب النَّصيحة لبعض اإلخوة املتسرعني باألحكام حتى ِإ -حفظكم اهلل-هذا 
 ؟وأمه

 :اجلواب
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 .والسياسة اْلسنة وُيبني اْلقوالواجب عىل من كان عنده علم ينتهج اْلكمة  ،هذا كثري

 

 :السؤال

حفظه –إنَّ منهج الشيخ ربيع " :هذه مقوله نشرها البعض يف بعض املواقع يقول فيها ،أحسن اهلل إليك
 ؟فما قولكم يف هذه املقولة ،"أخطر من منهج سيد قطب -اهلل

 :اجلواب

واْلارضون  يوأنت يا شيخ حممد تعرف منهج ،هذا ولو شئُت لسميُته لكني قد انتهجت عرُف أ

 -وبارك له يف علمه وعمره وعمله حفظه اَلِل-أقول ذمُّ الشيخ ربيع ف ،عىل العبارة أنه النقد ُيصبُّ 

ى أهل البدع ذنبه أنه عره  ،وأصرب عىل حرب أهل البدع وأكثر منا علًم   اوهو أخونا أكرُب منها سن  

ا هانت وَلِل اْلمد له رايٌة قوية صامدة صابرة م ،لخاصة والعامةمن أمرهم ل اخمفي   وكشف ما كان

 افهو ليس وحيد   ،يف كل ساعة تبلغه بدعة يرد البدع وحُيذر من أهلها ،وال النت يف حرب اَلبتدعة

-ا ورثوه عن الصحابة عن حممد َلمسلكُه أئمة أهل السنة  ؛وليس بدعة ممن يسلك هذا اَلسلك

عن نفسه هبذه  ُس فهذا ُينفِّ  ،ومن بني الصحابة وبينهم فهذا ذنبه عند هؤالء ،-صىل اَلِل عليه وسلم

يألاَلقولة  ي فيمن ُعرِّ بني السلفيني ُحقبة  غري قصرية من  سه دَ وهتك اَلِل سرته وقد انح  ،نه قد ُعرِّ
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سلك ولكن َلا  ،وكنها نرفُع ذكره وُنشيد به يف كل حمفل االزمن أدركت منها أنا عرشين سنة تقريب  

ازيه وهتك سرته وهكذا أهل غري سبيل أهل السنة كان البد من تبديعه والرد عليه وكشف خم

 . السنة

وإنًم ثناؤهم عىل الرجل  ،أهل السنة ال ُيثنون عىل رجل  للقبلية أو الُقطرية أو اَلصالح األخرى

بِّ عنها وعن أهلهانة الثناء اجلميل وذكره بالذكر اْلسن هو بناء  عىل ما ُيظهره من السُّ  فإذا  ،والذه

فإنه ُيرد عليه وُيكشف وهُيتك سرته  ،صح معهظهر منه خالف ذلك وشاع وذاع بًم ال يمكن له النُّ 

 .وُيعرى وحُيذر منه وال كرامة

وإن كان  ،ان لقبلية أو ُقطرية أو جاه أبد  ليس عندهم حظوظ نفس فيذمو اكًم أنه أهل السنة أيض  

قول فن ،وهذا خطٌأ فاحش ،لم ُيفَُس الردود عىل هؤالء بأَنا من حظوظ النفسبعض اَلنتسبني للع

نعم حظوظ النفس هذه التي ُتسميها إذا كان ما عند أهل السنة يقوم عىل  ،حسبنا اَلِل ونعم الوكيل

 .الدليل من الكتاب والسنة وأقوال األئمة

 

 .وهبذا القدر بارك اَلِل فيكم نكتفي ألننا قد أطلنا

 .اَلِل وسلم عىل نبينا حممد  وعىل آله وصحبه والسالم عليكم ورمحة اَلِل وبركاتهوصىل 
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